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EEST time (Riga)

11.00 – 11.05

Konferences atklāšana

Dr.art. Rūta Muktupāvela  
(Latvijas Kultūras akadēmijas 
rektore)

Conference Opening

Dr.art. Rūta Muktupāvela  
(Rector of the Latvian Academy  
of Culture)

11.05 – 11.15

Konferences programmkomitejas 
uzruna

Dr.art. Baiba Tjarve  
(vadošā pētniece, Latvijas  
Kultūras akadēmija)

Welcome from the Conference 
Programme Committee

Dr.art. Baiba Tjarve  
(Senior researcher, Latvian  
Academy of Culture)

11.15 – 12.45

Plenārsēde

Moderatore: Agnese Karlsone 
(Latvijas Kultūras akadēmija)

Plenary Session 

Moderator: Agnese Karlsone 
(Latvian Academy of Culture)

11.15 – 11.35

“Kultūras izpratne un pašizpausme 
mākslā pilnveidotajā mācību saturā 
un pieejā vispārējā izglītībā”

Zane Oliņa, PhD  
(Skola 2030 mācību satura 
ieviešanas vadītāja) 

“Cultural Awareness and Creative 
Artistic Expression in the Newly 
Revised Latvian Curriculum for 
Comprehensive Education”

Zane Oliņa, PhD  
(Head of Curriculum 
Implementation, Competency-
based Curriculum Project, National 
Centre for Education (Skola2030))

11.35 – 12.15

“Saiknes starp mākslas mācību 
priekšmetu apguvi skolā un citu 
mācību priekšmetu sekmēm: 
nacionāla līmeņa analīze”

Peter Gouzouasis, PhD  
(Britu Kolumbijas universitātes 
profesors, Kanāda)

“A Population-Level Analysis of 
Associations Between School 
Arts Participation and Academic 
Achievement”

Peter Gouzouasis, PhD  
(Professor, University of British 
Columbia, Canada)

12.15 – 12.35

“No Rotaļlietu stāsta līdz  
Tresederam: par ko mēs cīnāmies? 
Interpretācijas par jaunatnes “balsi”

Nick Owen, PhD (The Mighty 
Creatives un Notingemas 
Universitāte, Lielbritānija)

“From Toy Story to Treseder:  
What are we fighting for? 
Perspectives on Youth Voice”

Nick Owen, PhD (The Mighty 
Creatives and University of 
Nottingham, United Kingdom)

Otrdiena, 3. novembris / Tuesday, November 3
Tiešsaistē: https://www.youtube.com/LKAkademija un  
https://www.facebook.com/LKAkademija

12.35 – 12.45 Jautājumu un atbilžu sesija Questions and answers

12.45 – 13.00 Virtuāla kafijas pauze Virtual coffee break

13.00 – 14.30

Pirmā sesija: “Mākslas un kultūras 
izglītība: sociālie jautājumi, 
identitātes un demokrātija”

Moderatore: Dr. Sirikit Amann 
(OeAD, Austrija)

Session 1: “Arts and Cultural 
Education: Social Issues, Identities 
and Democracy”

Moderator: Dr. Sirikit Amann  
(OeAD, Austria)

13.00 – 13.20

“Kritiskās kultūrizpratnes veidošana 
caur mākslas izglītību Grieķijas 
pamatskolās un vidusskolās”

Martha Christopoulou, PhD, 
Arampatzi Aikaterini, PhD 
(Izglītības un reliģijas lietu ministrija, 
Grieķija)

“Addressing Issues of Critical 
Cultural Awareness Through Arts 
Education in Greek Primary and 
Secondary Schools”

Martha Christopoulou, PhD 
Arampatzi Aikaterini, PhD 
(Ministry of Education and Religious 
Affairs, Greece)

13.20 – 13.40

“Skaņas māksla MV – izglītības 
metode jauniešu skaņu mākslas 
kopienām”

Roberta Busechian, MA  
(Errant Sound un ATRIUM jauniešu 
mākslas skola, Vācija)

“Klangkunst Im MV – an Educational 
Method for Young Sound Art 
Communities “

Roberta Busechian, MA 
(Errant Sound and ATRIUM 
Jugendkunstschule, Germany)

13.40 – 14.00

“Starp mākslu un pedagoģiju: 
līdzdalības prakses mākslas izglītībā”

Andri Savva, PhD  
(Kipras Universitāte, Kipra)

“Between Art and Pedagogy: 
Participatory Practices in Art 
Education”

Andri Savva, PhD  
(University of Cyprus, Cyprus)

14.00 – 14.20

“Kultūras mantojums formālajā un 
neformālajā izglītībā Latvijā – kāds ir 
to ieguldījums ilgtspējai?”

Agnese Pašāne, MA,  
Agnese Karlsone, BA (Latvijas 
Kultūras akadēmija, Latvija)

“Cultural Heritage in Formal and 
Non-Formal Education: What 
Contributions for Sustainability?”

Agnese Pašāne, MA,  
Agnese Karlsone, BA (Latvian 
Academy of Culture, Latvia)

14.20 – 14.25 Sesijas kopsavilkums Concluding remarks

https://www.youtube.com/LKAkademija
https://www.facebook.com/LKAkademija


14.25 – 14.30 Virtuāla kafijas pauze Virtual coffee break

14.30 – 16.00

Otrā sesija: “Mākslas un kultūras 
ietekmes izvērtēšana: pētnieku 
pieredze”

Moderators: Aron Weigl, PhD 
(EDUCULT, Austrija)

Session 2: “Impact Assessment  
of Arts/Culture: Evidence from  
the Field”

Moderator: Aron Weigl, PhD 
(EDUCULT, Austria)

14.30 – 14.50

“Kvalitatīvā pieeja ietekmes 
novērtēšanā: ziņojumi no Porto 
“salām” 

Lígia Ferro, PhD  
(Porto Universitāte, Portugāle)

“Qualitative Impact Assessment: 
Reporting from the Field of the 
“Islands” of Porto”

Lígia Ferro, PhD  
(University of Porto, Portugal)

14.50 – 15.10

“Par novērtējuma ietekmi. Lietišķie 
pētījumi kā attīstības instruments 
mākslas izglītības programmām”

Aron Weigl, PhD  
(EDUCULT, Austrija)

“On the Impact of Assessment. 
Applied Research on Arts Education 
Programmes as a Tool for 
Development”

Aron Weigl, PhD (EDUCULT, Austria)

15.10 – 15.30

“Igaunijas kultūrizglītības ietekmes 
un vēlamo rezultātu kartēšana – 
vēsturisks skatījums”

Egge Kulbok-Lattik, PhD  
(Igaunijas iekšlietu ministrija, 
Igaunija)

“Mapping the Impact and  
Expectations of Estonian Cultural 
Education – A Historical View”

Egge Kulbok-Lattik, PhD  
(Estonian Ministry of Internal  
Affairs, Estonia)

15.30 – 15.50

“Pilsoniskā izglītība, izmantojot 
mākslu: par efektīvu mijiedarbību 
starp mākslas un kultūras izglītību 
un starptautisko mākslinieciskās 
jaunatnes apmaiņu projektā “Uz 
nākotnes sliekšņa” un šī projekta 
“Nomadu laboratorijās”

Julia Effinger  
(Genshagen fonds, Vācija)

“Citizenship Education through 
the Arts: On the efficacious 
Interplay between Arts and Cultural 
Education and International Artistic 
Youth Exchange in the Project “On 
the Threshold of the Future” and its 
“Nomad’s Labs””

Julia Effinger  
(Genshagen Foundation, Germany)

15.50 – 15.55 Sesijas kopsavilkums Concluding remarks

15.55 – 16.05 Virtuāla kafijas pauze Virtual coffee break

16.05 – 16.30
Kultūrpolitikas iniciatīvas mākslas 
un kultūras izglītībā

Policy Initiatives in Arts/Cultural 
Education

16.05 – 16.30

“Programma “Latvijas Skolas  
soma” kā kultūras pieejamības 
politikas risinājums“ 

Dr. paed. Aija Tūna  
(Kultūras ministrijas Latvijas  
valsts simtgades birojs)

“Latvian School Bag as a New  
Type of Access to Culture Policy”

Dr. paed. Aija Tūna  
(Education and youth programme 
coordinator at Latvia Centenary 
Office of the Ministry of Culture, 
Latvia)

16.30 – 16.40 Konferences noslēgums Closing of the Conference
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Plenārsēde / Plenary Session
Moderatore / Moderator:  Agnese Karlsone (Latvian Academy of Culture)

Zane Oliņa, PhD
Project “Skola2030”, National Centre for  
Education of the Republic of Latvia (Latvia) 
zane.olina@skola2030.lv

Kultūras izpratne un pašizpausme 
mākslā pilnveidotajā mācību saturā un 
pieejā vispārējā izglītībā

No 2020. gada septembra Latvijā 
pakāpeniski sākas pilnveidota mācību 
satura un pieejas īstenošana no 
pirmsskolas līdz vidusskolai.  Pārmaiņu 
mērķis ir mūsdienīgas lietpratības izglītība 
katram bērnam un jaunietim, mācoties 
ar sapratni un apzinātā darbībā liekot 
pamatus vērtībās balstītai rīcībai. Kultūras 
izpratnes un pašizpausmes mākslā 
mācību jomai ir kritiski svarīga loma šo 
mērķu īstenošanā, personīgi piedzīvojot 
kultūras norises, padziļināti izzinot kultūras 
fenomenus, attīstot daudzveidīgas 
prasmes radošai pašizpausmei.  

From September 2020, Latvia begins 
implementation of its newly revised 
K-12 curriculum. Its purpose is to equip 
students with key competencies for life 
in an uncertain and constantly changing 
world by striving for true understanding, 
personal engagement, self-awareness 
and ability to act upon one’s values in the 
teaching and learning process. The cultural 
awareness and creative expression learning 
area has a significant role to play in 
achieving that goal. Directly engaging with 
historic and current cultural phenomena, 
designing personally meaningful inquiries 
about them, developing a rich set of 
skills for creative expression are sure 
contributors to becoming a self-aware, 
active open-minded citizen. 

Cultural Awareness and Creative 
Artistic Expression in the Newly Revised 
Latvian Curriculum for Comprehensive 
Education



instrumentālajā mūzikā. Augstāks mūzikas 
iesaistes līmenis (t.i., nokārtoto kursu skaits) 
bija saistīts ar augstāku iegūto punktu 
skaitu eksāmenos visos priekšmetos; šī 
saikne bija izteiktāka ļoti lielai iesaistei 
instrumentālajā mūzikā (d diapazons: no 
.37 līdz .55; vidēji efekta izmēri), salīdzinot 
ar vokālo mūziku (d diapazons: no .11 
līdz .26; mazi efekta izmēri). Šo grupu 
atšķirību efektu izmēri ir lielāki nekā efektu 
izmēri, kas atbilst studentu vidējiem gada 
mācību rezultātiem vidusskolas laikā – 
citiem vārdiem sakot, instrumentālās 
mūzikas nodarbībās ļoti iesaistītie studenti 
akadēmiski bija vidēji vairāk nekā gadu 
priekšā saviem vienaudžiem. Rezultāti 
liecina, ka vairāku gadu iesaistīšanās 
mūzikā, īpaši instrumentālajā mūzikā, 
var dot labumu vidusskolas mācību 
rezultātiem. Pētījuma rezultāti un ietekme 
tiks skatīti arī plašākas starpdisciplinārās 
literatūras par mākslas priekšmetu 
apgūšanu kontekstā un salīdzinošā 
analīzē par dalības dejas, vizuālās mākslas, 
drāmas un mūzikas nodarbību ietekmi uz 
kopējiem mācību rezultātiem.

of music engagement (i.e., number of 
courses taken) was related to higher 
exam scores on all subjects; this pattern 
was more pronounced for very high 
engagement in instrumental music (d 
range: .37 to .55; medium effect sizes) 
compared to vocal music (d range: .11 to 
.26; small effect sizes). The effect sizes of 
these group differences are greater than 
the effect sizes corresponding to average 
annual gains of students’ academic 
achievement during high school – in 
other words, highly engaged instrumental 
music students were, on average, 
academically over one year ahead of their 
peers. The findings suggest that multi-
year engagement in music, especially 
instrumental music, may benefit high 
school academic achievement. Findings 
and implications will also be discussed 
within the broader inter-disciplinary 
literature on arts learning and an analysis 
that includes a comparative analysis 
of dance, visual art, drama, and music 
participation on academic achievement.

Peter Gouzouasis, PhD
The University of British Columbia (Canada) 
peter.gouzouasis@ubc.ca

Saiknes starp mākslas mācību 
priekšmetu apguvi skolā un citu 
mācību priekšmetu sekmēm: nacionāla 
līmeņa analīze

Prezentācijā tiks apskatītas saiknes starp 
mākslas priekšmetu apgūšanu skolā un 
mācību rezultātiem.

Šajā pētījumā tika izmantoti nacionāla 
līmeņa izglītības dati no četrām valsts 
skolu skolēnu grupām (n = 112,916; 
7.-12. klases) Britu Kolumbijā (Kanādā), 
lai izpētītu saikni starp mūzikas izglītību 
(jebkura dalība, līdzdalības veids, mūzikas 
sasniegumi un iesaistīšanās līmenis) 
un matemātikas un dabas zinātnes 
priekšmetu sasniegumiem 10. klasē, kā 
arī angļu valodas sasniegumiem 10. un 
12. klasē, ņemot vērā valodas / kultūras 
kontekstu, 7. klases mācību rezultātus 
un apkaimes sociālekonomiskā statusa 
faktoru. Dalība mūzikas priekšmetos 
bija saistīta ar augstākiem rezultātiem 
visos četros mācību priekšmetos, un, 
salīdzinot ar vokālo mūziku, šī korelācija 
bija spēcīgāka instrumentālās mūzikas 
gadījumā. Skolas mūzikas sasniegumiem 
bija pozitīva korelācija ar sekmju 
rezultātiem visos mācību priekšmetos; 
salīdzinot ar vokālo mūziku, šādas 
korelācijas bija izteiktākas rezultātiem 

In the presentation the associations 
between school arts participation and 
academic achievement will be examined.

The present research employed 
population-level educational records 
from four public school student 
cohorts (n = 112,916; grades 7-12) in 
British Columbia (Canada) to examine 
relationships between music education 
(any participation, type of participation, 
music achievement, and engagement 
level) and mathematics and science 
achievement in grade 10 as well as 
English achievement in grades 10 and 
12, while controlling for language / 
cultural background, Grade 7 academic 
achievement, and neighborhood socio-
economic status. Music participation 
was related to higher scores on all four 
subjects and these relationships were 
stronger for instrumental music than 
vocal music. School music achievement 
positively related to scores on all subjects; 
such relationships were stronger for 
achievement in instrumental music 
compared to vocal music. Higher levels 

A Population-Level Analysis of 
Associations Between School 
Arts Participation and Academic 
Achievement



Nick Owen, PhD
The Mighty Creatives and University of Nottingham (United Kingdom) 
nick@themightycreatives.com

No Rotaļlietu stāsta līdz Tresederam:  
par ko mēs cīnāmies? Interpretācijas 
par jaunatnes “balsi”

Skolēnu balss ir kļuvusi aizvien nozīmīgāka 
skolu uzlabošanas procesā, brīdinājumos 
par klimata pārmaiņām vai vecuma 
grupas spektra senākā posmā, Brexit 
referendumā, iespējams, ir redzamākajā 
izlikšanās gadījumā par ieklausīšanos britu 
tautas balsī pēdējo gadu laikā.

Cīņa par bērnu un jauniešu radošajām 
balsīm ir organizācijas “The Mighty 
Creatives” misijas pamatā, un mēs 
esam atzinuši, ka bērni un jaunieši savu 
viedokli pauž daudz dažādos veidos, 
tai skaitā smejoties, raudot, smaidot, 
vērojot, uztverot, aizkustinot, norādot un 
izmantojot dažādus materiālus.

Šī cīņa ir bijusi arī daudzo uz bērnu vērsto 
mācību pedagoģiju centrā visā pasaulē, 
taču vienmēr pastāv risks, ka apgalvojums 
par privilēģiju piešķiršanu bērnu balsij 
kā jūsu kultūras vai sociālās politikas 
veidošanas centrālam elementam, kļūst 
par tokenistisku demokrātiskās izglītības 
centienu, kas var maskēt vairākus citus 
mērķus – panākt paklausību, skolēnu 
vēlmi pildīt skolotāja norādījumus, klientu 

Pupil voice has become increasingly 
important in school improvement, planet 
climate warnings or, at the older end of 
the age spectrum,  the Brexit referendum, 
perhaps the biggest pretence at listening 
to the voices of the British people in recent 
years. 

Fighting for the creative voices of children 
and young people is at the heart of The 
Mighty Creatives mission and we’ve 
recognised that children and young people 
adopt many different ways to express their 
views – laughing, crying, smiling, gaze, 
grasping, touching, pointing and uses of 
materials amongst many others.

It’s been central to much child centred 
learning pedagogy across the world too 
but there’s always a risk that claiming to 
privilege children’s voice as  the central 
plank of your cultural or social policy 
making  becomes a tokenistic  attempt at 
democratic education, which can mask 
several other agendas  – pupil compliance, 
customer satisfaction, and the inexorable 
marketisation of education – in full flow.

From Toy Story to Treseder: What  
are we Fighting for? Perspectives  
on Youth Voice 

apmierinātību un neizbēgama izglītības 
pakļaušanu tirgus prasībām – pilnā plūsmā.

Šis pētījums aplūko runāšanas citas 
personas balsī fenomenu (Wertsch, 
1991, Bakhtin, 1981), hipnotismu un 
personifikāciju, kas parādās Disneja studijas 
filmā Rotaļlietu stāsts 4, un identificē 
izaicinājumus cīņā par bērnu un jauniešu 
radošo balsi. Šie jautājumi tiek aplūkoti 
Lundy darba kontekstā (2007) (Ar “Balsi” 
nepietiek: Apvienoto Nāciju Organizācijas 
konvencijas par bērna tiesībām 12. panta 
konceptualizēšana”, Lielbritānijas izglītības 
pētījumu žurnāls, 33:6).

Pētījums argumentē, ka balss nav 
nemainīga vienība, un vienmēr ir pārejas 
posmā. Mēs nerunājam vienā balsī ilgstošu 
periodu. Mēs vienmēr mācāmies; un 
vienmēr klausāmies jaunās balsīs, kuras 
mēs cenšamies ignorēt, asimilēt, uzdot 
par savām vai pārveidot pavisam citā 
formā. Mūsu autentisko balsi – vai īstu 
bērnu balsi – nekad nevar pilnībā noteikt, 
jo mūsu dzīve ir atkarīga no plūduma un 
nepārtrauktībs, no saplūšanas un ietekmes.

This paper explores the phenomenon of 
ventriloquation (Wertsch, 1991, Bakhtin, 
1981), hypnotism and impersonation as 
channelled through Disney’s Toy Story 4 
and identifies the challenges to fighting 
for the creative voice of children and young 
people.  It discusses this in the context 
of  Lundy’s work (2007) (“Voice” is not 
enough: conceptualising Article 12 of the 
United Nations Convention on the Rights 
of the Child”, British Educational Research 
Journal, 33:6) 

Always in transition, the paper argues 
that voice is not a fixed entity.  We do not 
speak consistently for long.  We are always 
learning; and always listening to new 
voices which we try to ignore, assimilate, 
pass off as our own or wrestle into a 
completely different form.  Our authentic 
voice – or true children’s voice – can never 
be completely pinned down or determined 
because our lives depend on flux and flow, 
confluence and influence. 



Tematiskās sesijas / Thematic Sessions

Pirmā sesija:  
Mākslas un kultūras izglītība, sociālie jautājumi,  
identitātes un demokrātija

Moderatore: Dr. Sirikit Amann (OeAD, Austrija)

First session:  
Arts and cultural education: social issues,  
identities and democracy 

Moderator: Dr. Sirikit Amann (OeAD, Austria)

Martha Christopoulou, PhD 
Arampatzi Aikaterini, PhD
Ministry of Education and Religious Affairs (Greece) 
chistopouloumartha@gmail.com

Kritiskās kultūrizpratnes veidošana caur 
mākslas izglītību Grieķijas pamatskolās 
un vidusskolās

Arvien globalizētākā un uz zināšanām 
balstītā pasaulē mākslu un to pārstāvēto 
kultūru formālās izglītības sistēmas bieži 
atstāj novārtā. Īpaši Grieķijā pašreizējās 
politiskās kultūras un uz ekonomiku 
balstītās vērtības, kas virza politikas 
veidošanu, ir novedušas pie laika un 
resursu samazināšanas par labu pamata 
mācību priekšmetiem. Tomēr tādi 
zinātnieki kā Bresler (2011), Nussbaum 
(2010), Dissanayake (2009), Caterall 
(2009) un Eisner (2005) uzskata, ka 
mākslai un kultūras izglītībai ir potenciāls 
dot ieguldījumu izglītojamo kritiskās 
domāšanas prasmju, radošuma, drosmīgas 
iztēles, empātiskās izpratnes par cilvēku 
pieredzi, kultūras kompetences un 
kritiskās kultūras izpratnes attīstībā. Šajā 
dokumentā ir apskatīti Atikas 1. reģionālā 
izglītības plānošanas centra (RCEP) divu 
izglītības koordinatoru analītskie pārskati 
par mākslas, īpaši vizuālās mākslas un 
lasītprasmes, kā arī kultūras izglītības 
prakses ieviešanu pamatskolās un 
vidusskolās, lai veicinātu kritisko kultūras 
izpratni sākumskolas un vidusskolas 
skolotājos. Šajā pētījumā kritiskā izpratne 
par kultūru tiek definēta kā “spēja kritiski 
un, pamatojoties uz skaidriem kritērijiem, 
novērtēt perspektīvas, praksi un produktus 
savā kultūrā un citās kultūrās” (Byram, 
1997, 53. lpp.). Tiek uzskatīts, ka šī spēja 
tiek attīstīta, izmantojot vizuālo mākslu un 
lasītprasmes izglītību, dodot studentiem 
iespēju izprast personiskos stāstījumus kā 
autentiskas un derīgas zināšanas, kritizēt 

In an increasingly globalized and 
knowledge-based world, the arts – and the 
cultures represented by them – are often 
neglected by formal education systems. In 
Greece, in particular, the current political 
culture and economy-driven values that 
steer policy making, have led to reductions 
in time and resources in favour of core 
academic subjects. However, it has been 
suggested by scholars such as Bresler (2011), 
Nussbaum (2010), Dissanayake (2009), 
Catterall (2009) and Eisner (2005), that arts 
and cultural education have the potential to 
contribute to the development of learners’ 
critical thinking skills, creativity, daring 
imagination, empathetic understanding of 
human experience, cultural competence 
and critical cultural awareness. This paper 
reports on the reflective accounts of two 
education coordinators of the 1st Regional 
Center of Educational Planning (RCEP) of 
Attica regarding the implementation of 
arts, especially visual arts and literacy – and 
cultural education practice in primary and 
secondary schools in order to enhance 
critical cultural awareness in primary 
and secondary school teachers. For the 
purposes of this study, critical cultural 
awareness is defined as the “ability to 
evaluate critically and on the basis of 
explicit criteria perspectives, practices and 
products in one’s one culture and other 
cultures” (Byram, 1997, p. 53). This ability 
is considered to be developed through 
visual arts and literacy education by giving 
students opportunities to understand 

Addressing Issues of Critical Cultural 
Awareness through Arts Education in 
Greek Primary and Secondary Schools



sistēmiskās varas struktūras, kas rada 
rasu un sociālekonomisko apspiešanu 
un skatīt kultūras kapitālu, kas piedēvēts 
dažādām kultūrām kā hegemonisku 
attiecību rezultāts (Acuff, 2016). Novērojumi 
skolu apmeklējumu laikā un lauka 
pētījumu piezīmes bija galvenie avoti, 
kas tika izmantoti, lai atbildētu uz šādiem 
jautājumiem: Kas tiek darīts vizuālās 
mākslas un lasītprasmes izglītībā, lai 
veicinātu kritisko kultūras izpratni, un 
kā tas tiek darīts? Kādas ir iespējas un 
izaicinājumi šobrīd un nākotnē? Raksts 
noslēdzas ar ieteikumiem mākslas un 
kultūrizglītības politikas veidošanai Grieķijā.

personal narratives as authentic and 
valid knowledge, critique of systemic 
power structures that result in racial and 
socioeconomic oppression and negotiation 
of cultural capital allocated to various 
cultures as a result of hegemonic relations 
(Acuff, 2016). Observations during school 
visits and field notes were the main sources 
that were used to answer the following 
questions: What is being done in visual 
arts and literacy education to promote 
critical cultural awareness and how is it 
being done? What are the possibilities and 
challenges currently and in the future? The 
paper concludes with recommendations 
for policy making regarding arts and 
cultural education in Greece.

Roberta Busechian, MA
Errant Sound and ATRIUM Jugendkunstschule (Germany) 
robertabusechian@gmail.com

Skaņas māksla MV (Märkisches 
Viertel – apdzīvota teritorija Berlīnes 
Reinickendorf piepilsētā) – izglītības 
metode jauniešu skaņu mākslas 
kopienām

Vai būtu iespējams skaņu mākslu ieviest 
kā mācību priekšmetu pamatizglītībā 
un vidējā izglītībā, un kā to varētu attīstīt 
kā programmu  gan tādiem jaunākiem 
skolēniem, kuriem ir mākslinieciskas un 
muzikālas intereses, gan tādiem, kuriem 
šādu interešu nav? Zinātniskajā rakstā ir 
aprakstīts un analizēts izglītības projekts 
“Skaņas māksla MV” (“Klangkunst im 
MV”), kur šis jautājums bija uzmanības 
centrā, jo projekts mēģināja dalībniekiem 
sniegt skaņu mākslas un skaņu ainavas 
zināšanas par to, kā telpisko akustiku, 
troksni un klusumu var izmantot kritiski, 
lai pavērtu jaunus veidus, kā komunicēt 
personīgus un starppersonu jautājumus. 

What if sound art could be introduced 
as a subject in primary and secondary 
education and how could it be more 
developed as a program for younger 
students with and without artistic and 
musical interests?  This scientific paper 
presents and analyzes the educational 
project “Klangkunst im MV“, where this 
question was a focal point, as the project 
attempted to provide participants with 
sound art and soundscape related 
knowledge about how spatial acoustics, 
noise and silence can be used critically 
to open up new ways of communicating 
personal and interpersonal issues. 
Focusing on hip hop and rap music 

Klangkunst im MV – an Educational 
Method for Young Sound art 
Communities

Koncentrējoties uz hiphopa un repa 
mūziku kā sākumpunktu, lai iepazīstinātu 
jaunos studentus ar līdzdalībā balstītu 
skaņas māksliniecisko praksi, šī teorijā un 
praksē balstītā pētījuma mērķis ir analizēt, 
kā varētu panākt fenomenālo apziņu, sevis 
apzināšanos, sociālo izziņu, otrās personas 
iesaisti, atpazīšanu un kolektīvo nodomu, 
izmantojot īpašu metodi skaņas mākslas 
izglītības politikā. Projektu (no 2018. līdz 
2019. gadam) izstrādāja Roberta Busečiana 
Berlīnē Atrium Reinikendorfas jauniešu 
mākslas skolā sadarbībā ar comX un 
Bettina fon Arnim Skolu, un to finansēja 
Vienotā apmācību federālā asociācija un 
Jauniešu iztēles veicināšanas programma. 
Ņemot vērā, ka sociālais fokuss ir pusaudži, 
MV ir jārisina neviendabīgas iedzīvotāju 
struktūras problēmas. Saskaņā ar mājokļu 
kompānijas GesoBau pētījumiem, MV 
ir ļoti liels ārzemnieku īpatsvars Berlīnē. 
Tāpēc, izmantojot šo atbilstošo skaņas 
mākslinieciskās izglītības metodi, 
dalībnieki tika motivēti sadarboties, 
orientējoties uz savu dzīves telpu, 
koncentrējoties uz spēcīgas darba grupas 
izveidošanu un kopības izjūtu. Papildus 
sociālajām un etniskajām atšķirībām 
šajā rakstā ir apskatīta skaņa un tās 
potenciāls (attiecībā uz efektiem, radīšanu 
un vietējām atsaucēm), ko mēs atkārtoti 
izmantojām kā saziņas līdzekļus, piedāvājot 
kopīgu valodu un pārnesot emocijas.

as a starting point to introduce young 
students to participatory sound artistic 
practice, this theory and practice based 
research aims to discuss how self and 
phenomenal consciousness, social 
cognition, second-person engagement, 
recognition and collective intentionality 
could be reached within a specific method 
in sound art educational policy.  The 
project (from 2018 to 2019) was developed 
by Roberta Busechian in Berlin at Atrium 
Jugendkunstschule Reinickendorf in 
cooperation with comX and the Bettina-
von Arnim-Schule and funded through 
Paritätische Bildungswerk BV e.V. and 
the Program JEP – Jung Engagiert 
Phantasiebegabt. With the adolescents 
as the social focus MV has to deal with 
problems of a heterogeneous population 
structure. According to studies of the 
housing company GesoBau, the MV 
has a very high proportion of foreigners 
for Berlin. Therefore, through this 
sound artistic educational method the 
participants were motivated to cooperate 
by their orientation towards their living 
space, with a focus on building a strong 
working group and sense of community. 
Beyond social and ethnic differences, this 
paper discusses sound and its potential (in 
regards to the effects, creation, and local 
references) which were used as tools of 
communication, offering a language and 
transmission of emotions.
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Starp mākslu un pedagoģiju:  
līdzdalības prakses mākslas izglītībā

Šajā rakstā sniegti prakses piemēri, kuru 
pamatā ir gadījumu izpētes pieeja kā daļa 
no aktuāla pētījuma par jaunu metodisko 
pieeju izstrādi vizuālās mākslas mācīšanā 
un apguvē. Priekšlikums attiecas uz 
mēģinājumiem īstenot koncepcijas un 
procesus, kas iestrādāti Kipras mākslas 
mācību programmā, kura tiek pakāpeniski 
izveidota un turpina attīstīties.

Šeit aplūkotie uzskati balstās uz to, 
kā radošums tiek konceptualizēts kā 
pētniecības un kultūras starpniecības 
prakse, kas savieno disciplīnas. Izmantojot 
šo pieeju, vizuālo mākslu var teorētizēt kā 
pētījumu veidu, kas mazina atšķirības starp 
vizuālo mākslu un pedagoģiju, kā arī starp 
vizuālo mākslu un jautājumiem, kas saistīti 
ar citām disciplīnām. Apsverot radošos 
procesus, uz kuriem balstīti prakses 
piemēri, prezentācijā tiek parādīti veidi, kā 
pedagoģija un māksla mijiedarbojas un 
vizualizējas, izmantojot mākslas prakses, 
un sniedz atbalstu vizuālās mākslas kā 
pētniecības formas mācīšanai.

Aprakstītie procesi piešķir vērtību 
autentiskajai mācīšanās pieredzei un 
daudzām formām, kurās veidošanu var 
uzskatīt gan par ideju, gan kā darbību 
un kurās nozīme tiek iemiesota objektos, 
notikumos un pieredzē, kas notiek noteiktā 
vietā. Tiek izmantotas vizuālās mākslas 
pētījumu pieejas. Apkopoto datu pamatā 
bija a) konteksta izpēte, b) citu cilvēku 
prakse un c) materiāli un līdzekļi, kas 
piemēroti mākslinieciskajam darbam.

Mākslinieciskās prakses piemēri rāda, ka 

This paper presents examples of practices 
based on a case study approach as a part 
of an on-going research in developing new 
methodological approaches in teaching 
and learning the visual arts. The proposal 
refers to attempts of implementing 
concepts and processes embedded in the 
Cyprus art curriculum which is gradually 
created and continues to evolve. 

Arguments presented are based on 
how creativity is conceptualized as a 
research and culturally mediated practice 
connecting disciplines. Through this 
approach visual arts can be theorized 
as a form of research blurring the gaps 
between visual arts and pedagogy, and 
between visual arts and issues relevant 
to other disciplines.  In considering the 
creative processes underpinning examples 
of practices the presentation makes 
apparent the ways pedagogy and art 
interact and visualize through art practices, 
and provide support for teaching the visual 
arts as a form of research. 

The processes described, place value 
on authentic learning and the many 
forms in which making can be seen as 
both an idea and an action and in which 
meaning is embodied in objects, events 
and experiences happening in a specific 
place. Visual arts research approaches have 
been implemented. Data collected were 
based on a) researching the context b) the 
practices of others and c) the materials 
and means appropriate for artistic work.  

Examples of artistic practices show that 

Between Art and Pedagogy: 
Participatory Practices in Arts 
Education

ir izmantotas dažādas pieejas: a) rotaļa 
kā cilvēka darbības forma, lai iesaistītu 
dalībniekus mākslas procesos, b) caur 
kultūras starpniecību tika novērotas 
disciplīnu saiknes un dalībnieki iesaistīti 
mākslā kā pretestības formā, c) vizuālās 
mākslas domāšanas stratēģijas sniedz 
pamatojumu idejām, kuras ģenerē 
mākslas procesi un vizuālās mākslas praksi 
kā pētniecības formu.

different approaches have been used: 
a) Play as a form of human action was 
found to engage participants in artistic 
processes, b) Through culturally mediated 
practices connections of disciplines were 
apparent and engaged participants to 
art as a form of resistance, c) Visual Arts 
thinking strategies provide evidence 
of ideas generated through the artistic 
processes and the Visual Arts practice as a 
form of research.

Agnese Pašāne, MA 
Agnese Karlsone, BA
Latvian Academy of Culture (Latvia) 
agnese.pasane@lka.edu.lv

Kultūras mantojums formālajā un 
neformālajā izglītībā Latvijā – kāds  
ir to ieguldījums ilgtspējai?

Gan izglītībai, gan kultūrai ir svarīga loma 
pārejā uz ilgtspējīgāku sabiedrību un 
ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā 
(UNESCO, Hawks 2011). Seulas programma 
īsi skar mākslas izglītības potenciālu 
identitātes attīstīšanā un saglabāšanā, 
kā arī kultūru dažādības un dialoga 
veicināšanā (UNESCO 2010). Kvalitatīva 
izglītība ir viens no ANO ilgtspējīgas 
attīstības mērķiem 2030. gadā, un šajā 
rakstā izglītības saturs tiks iztirzāts, 
balstoties uz empīriskiem kvantitatīviem 
datiem, ko apkopojusi Latvijas Kultūras 
akadēmija. Mēs pētām, kāda loma kultūras 
mantojumam ir formālajā un neformālajā 
izglītībā Latvijā un kā tas veicina ilgtspēju. 
Tiek meklēta korelācija starp kultūras 
mantojuma iekļaušanu izglītībā, jauniešu 
identitātes veidošanu, piederības sajūtu un 
ilgtspējības sasniegšanu.

Both education and cultural components 
have a role to play in transformation to a 
more sustainable society and achieving 
sustainable development goals (UNESCO, 
Hawks 2011). Seoul Agenda briefly touches 
upon the potential of arts education to 
develop and conserve identity as well 
as to promote diversity and dialogue 
among cultures (UNESCO 2010). Quality 
education is one of UN Sustainable 
Development Goals for 2030 and in this 
paper the content of education will be 
discussed based on empirical quantitative 
data gathered by the Latvian Academy 
of Culture. We explore what role cultural 
heritage plays in formal and non-formal 
education in Latvia and how it contributes 
to sustainability. The correlation is sought 
between incorporating cultural heritage 
in education, building young people’s 
identity, a sense of belonging and 
achieving sustainability.

Cultural Heritage in Formal and  
Non-Formal Education in Latvia –  
what Contributions to Sustainability?
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Kvalitatīvā pieeja ietekmes novērtēšanā: 
vēstījumi no Porto “salām”

Uzsvars uz kvantitatīvas informācijas 
vākšanu ietekmes novērtēšanai pēdējā 
laikā ir novedis pie tā, ka projektu 
uzraudzībā un novērtēšanā netiek 
novērtēti kvalitatīvie dati. Termina 
“ietekmes novērtējums” divu definīciju 
sajaukšana ir ievērojami veicinājusi 
šo faktu. Pirmais ierosina ietekmes 
novērtēšanas pētījumos izmantot 
kvantitatīvos pētījumus, kuru galvenais 
mērķis ir novērtēt izmaiņas konkrētās 
intervences apjomā, izmantojot 
eksperimentālas vai kvazieksperimentālas 
metodes (tiek sauktas par “attiecinājuma 
analīzi” saskaņā ar White, 2009).

Attiecinājums, kas balstīs uz kvantitatīvām 
metodēm, nav vienīgais ietekmes 
novērtējuma pieņēmums. Jāpatur prātā, 
ka pastāv ētiski jautājumi par kontroles 
grupu izmantošanu projektos, kuros 
iesaistīti cilvēki, un šī pieeja bieži rada lielas 
finansiālas izmaksas. Turklāt šis modelis 
nav piemērots, lai izprastu kontekstu un 
tam parasti ir vāji panākumi, lai iesaistītu 
sabiedrību “cēloņsakarības ķēdē” vai 
“izmaiņu teorijā”. Visbeidzot, kā norāda 
Chambers un citi (2009), vērtēšanas 
modeļi, kas balstīti uz attiecinājumu 
analīzi, ir balstīti uz zināšanu līmeni, 
kas bieži izslēdz tos, kuri dzīvo vietējās 
kopienās, kuras ir paredzētas intervencei, 
un mediatorus, kas izstrādā projektus 
vietējā līmenī.

Šīs pētījums izmanto ietekmes 
novērtējuma otro definīciju, ņemot vērā 
“cēloņsakarības ķēdi” līdz “izmaiņu teorijai”, 

The emphasis on collecting quantitative 
information for impact assessment 
has lately led to an undervaluation of 
qualitative data in project monitoring and 
evaluation. The confusion of two definitions 
of the term “impact assessment” has 
contributed greatly to this fact. The first 
proposes the use of quantitative research 
in impact assessment studies, with the 
main objective of evaluating changes in 
the scope of a specific intervention using 
experimental or quasi-experimental 
methods (referred to as “attribution 
analysis” according to White, 2009).

Attribution based on quantitative methods 
is not the sole assumption of impact 
assessment. It must be borne in mind that 
there are ethical issues in using control 
groups in projects involving people and 
this framework often entails big financial 
costs. Additionally, this model is not 
adequate to understand context and to 
involve the community in a ‘causal chain’ 
or ‘theory of change’ tend to be weak. 
Finally, as Chambers et al (2009) points out, 
assessment models based on attribution 
analysis are based on a level of knowledge 
that often excludes those living in the local 
communities targeted for intervention and 
the mediators developing the projects at a 
local level.

This paper works from a second definition 
of impact assessment considering a “causal 
chain” to the “theory of change” and 
includes monitoring data from “outside”, 
participatory impact considerations 

Qualitative Impact Assessment: 
Reporting from the Field of the  
“Islands” of Porto



un tajā ir iekļauti novērošanas dati no 
“ārpuses”, līdzdalības ietekmes apsvērumi, 
un tas koncentrējas uz intervences 
vidēja termiņa un ilgtermiņa efektiem, 
radot analīzi no kvalitatīviem datiem. 
Šis novērtēšanas veids izprot un novērtē 
panākumus kā neatņemamu projekta 
izstrādes un ieviešanas dimensiju.

Šis pētījums koncentrējas uz projekta “Salu 
portreti, Bonfima ārpus fasādēm” ārējo 
novērtējumu, kas tika veikts laika posmā no 
2016. gada janvāra līdz 2018. gada jūnijam. 
Novērtēšanas process balstījās uz kvalitatīvu 
etnogrāfisko metodoloģiju un tika veidots 
kā nepārtraukta līdzdalība gan starp 
projekta īstenotajiem, gan māksliniekiem 
(fotogrāfs, dejotājs un aktrise), kā arī starp 
aktivitātes dalībniekiem. Tādējādi mērķi 
tika pārformulēti atbilstoši paša projekta 
attīstībai un sociālajai dinamikai.

and focuses on the medium and long 
term effects of the intervention raising 
analysis from qualitative data. This type 
of assessment understands and assesses 
success as an integral dimension of project 
design and implementation.

This paper focuses the external evaluation 
of the project “Portraits of the Islands, 
Bonfim beyond the façades”, carried out 
between January 2016 and June 2018. 
The evaluation process was based on a 
qualitative ethnographic methodology and 
designed as a continuous participation by 
both the project’s promoters and artists 
(photographer, dancer and actress), either 
by participants in their activities. Thus, the 
objectives were reformulated according to 
the development and social dynamics of 
the project itself.

Aron Weigl, PhD
EDUCULT (Austria) 
aron.weigl@educult.at

Par novērtējuma ietekmi. Lietišķie 
pētījumi par mākslas izglītības 
programmām kā attīstības instruments

Pētījumā ir aprakstītas dažādas pieejas 
iniciatīvu un programmu novērtēšanai 
mākslas izglītības jomā. Balstoties 
uz EDUCULT veiktajiem lietišķajiem 
pētījumiem pēdējos desmit gados, 
autors analizē dažādus novērtējuma 
modeļus, norādot uz panākumiem 
un izaicinājumiem. Praktiskie piemēri 
ir “Māksla un spēles” (Roberta Boša 
fonds), kas izveidoja tīklu sadarbības 
atbalstam starp kultūras iestādēm un 
bērnudārziem / pamatskolām izvērtējums, 
vai “MAX – mākslinieki, kas uzturas 
pamatskolās” (Brandenburgas Vārtu 

The paper presents different approaches 
on the evaluation of initiatives and 
programmes in the field of arts education. 
Based on applied research done by 
EDUCULT in the last ten years, the 
author analyses the different evaluation 
designs pointing out successes and 
challenges. For example, the evaluations 
of the programme “Art and Games” 
(by the Robert Bosch Foundation) 
which established a network to 
support cooperation between cultural 
institutions and kindergartens / primary 
schools, or “MAX – Artists in Residence 

On the Impact of Assessment. 
Applied Research on Arts Education 
Programmes as a Tool for Development

fonds), kur mākslinieki divu gadu laikā 
skolā izveido savu ateljē, novērtējums. 
Tika savākta un analizēta informācija par 
šo programmu novērtējuma zinātniskā 
atbalsta datiem, dažādajām pieejām 
šajā jautājumā, kā arī daudzveidīgās 
pieredzes novērojumi. Šīs analīzes rezultāti 
atklāja praktiskajā līmenī gūto pieredzi. 
Teorētiskie uzskati un praktiskā pieredze 
tiek apvienoti meta-līmenī.

Bez šaubām, lietišķo pētījumu gadījumā 
ir vēlme būt noderīgiem praksei. Tajos 
tiek apskatīts jautājums, kā šie pētījumi 
var palīdzēt īstenot jomā strādājošo 
speciālistu vajadzības. Tas ir cieši saistīts ar 
pētījumu uzbūvi. Atbilstību var nodrošināt, 
pētījumu jautājumus un metodes definējot 
atbilstoši situācijai attiecīgajā jomā un 
ciešā sadarbībā ar šīs jomas pārstāvjiem. 
Šajā kontekstā tiks analizētas sadarbībā 
balstītas radošās pieejas un pētījumu 
rezultātu tālāknodošanas iespējas. Tas 
noved pie galvenā pētījuma jautājuma: 
kādi ir pārbaužu un novērtējumu 
priekšnosacījumi, lai tie ietekmētu izpētes 
objektu?

at Primary Schools” (by the Foundation 
Brandenburger Tor) where artists establish 
an own atelier in a school over two years, 
serve as practice examples. The scientific 
support of these programme assessments, 
differentiated perspectives on the issue as 
well as diverse experiences were collected 
and analysed. Results of this analysis shed 
light on lessons learned through these 
projects on a practical level. Theoretical 
thoughts and practical experiences are 
combined on a meta level.

Without any doubt, applied research wants 
to be relevant for the practice. It tackles the 
question how it can meet the needs of the 
practitioners. This is strongly connected 
to the research design. Relevance can be 
assured by defining the research questions 
and methods accordingly to the situation 
in the field and in close exchange with 
the field. In this context, the possibilities 
of co-creative approaches and transfer of 
research results will be analysed. This leads 
to the main question of the paper: what 
are the prerequisites of evaluations and 
assessments to have an impact on the 
object of research?

Egge Kulbok-Lattik, PhD
Estonian Ministry of Interior (Estonia) 
egge.kulboklattik@gmail.com

Igaunijas kultūrizglītības ietekmes un 
vēlamo rezultātu kartēšana – vēsturisks 
skatījums

Pirmkārt, mēs izveidojam īsu vēsturiskā 
konteksta pārskatu, lai atspoguļotu 
kultūrizglītības ietekmi un vēlmes 
dažādos politiskajos laikmetos Igaunijā 
(Baltijas valstīs). Otrkārt, mēs iepazīstinam 
ar pētījuma (2019), kurā ir apskatītas 
problēmas un izmaiņas, kas pēdējās 

Firstly, we create a brief overview of the 
historical context, in order to map the 
impact and expectations of cultural 
education in the different political eras 
in  Estonia (in Baltic States). Secondly, we 
present the results of the study (2019), 
which maps the problems and changes 

Mapping the Impact and Expectations 
of Estonian Cultural Education –  
A Historical View



desmitgadēs notikušas Igaunijas 
kultūras un interešu izglītībā, rezultātiem. 
Treškārt, mēs apspriežam mākslas un 
kultūrizglītības lomu jaunajā izglītības 
paradigmā.

(1) Igaunijai (tāpat kā citām Baltijas valstīm) 
ir atšķirīga mūsdienu valsts prakses 
pieredze un tās instrumentālie mērķi, 
diskursīvā intervence uz valsts kultūras 
un izglītības politiku. Mēs varam aprakstīt 
šo dažādo pieredzi, izmantojot vairākas 
teorētiskas koncepcijas (ieskaitot Bildung, 
nācijas veidošanu, vairākas modernitātes 
utt.). Pat īss vēsturisks pārskats palīdz radīt 
kontekstu, lai saprastu, ka radošuma un 
kultūrizglītības jēdzieni ir sociāli konstruēti 
un nav neitrāli.

(2) Kādas izmaiņas ir notikušas Igaunijas 
kultūras un interešu izglītībā pēdējos 20 
gados? 2019. gada pavasarī, lai kartētu / 
iezīmetu šīs izmaiņas kultūras un interešu 
izglītības institucionālajā organizācijā, prof. 
Aneli Saro un Ege Kulboka-Latika (Dr.) 
veica aptauju, lai apkopotu anketas Tartu 
Universitātei. Šis bija pirmais kartēšanas 
pētījums, ko veica Eiropas Mākslas un 
kultūrizglītības nozares novērošanas centru 
tīkla (ENO) Igaunijas dalīborganizācija. 
Anketas tika izplatītas, izmantojot interešu 
izglītību (skolas pulciņu) un pulciņu 
tīklus un pārstāvības organizācijas. 
Mēs iepazīstinām ar galvenajiem 
pētījuma rezultātiem un vispārīgajiem 
secinājumiem.

(3) Kāda ir mākslas un kultūrizglītības loma 
jaunajā izglītības paradigmā?

that have occurred in Estonian cultural and 
hobby education over the last decades.  
Thirdly, we discuss the role of arts and 
cultural education in the new paradigm of 
education. 

(1) Estonia (like other Baltic states) shares 
different experiences of modern state 
practices and its instrumental aims, 
discursive interventions of state’s cultural 
and educational policies. We can describe 
these different experiences by using several 
theoretical concepts (including Bildung, 
nation-building, multiple modernities, 
etc). Even a brief historical overview helps 
to create a context for understanding that 
the concepts of creativity and cultural 
education are socially constructed and not 
neutral.

(2) What kind of changes have occurred in 
Estonian cultural and hobby education in 
the last 20 years?  In spring 2019, in order 
to map these changes in the institutional 
organization of culture and hobby 
education, prof Anneli Saro and Egge 
Kulbok-Lattik (PhD) conducted a survey for 
compiling questionnaires for the University 
of Tartu. This was the first mapping study 
by the Estonian Member-Organization of 
the European Network of Observatories 
in the Field of Arts and Cultural Education 
(ENO). The questionnaires were distributed 
through hobby education (hobby schools) 
and hobby networks and representative 
organizations. We present main results and 
general findings of the study.

(3) What is the role of arts and cultural 
education in the new paradigm of 
education?

Julia Effinger, MA
Genshagen Foundation (Germany) 
effinger@stiftung-genshagen.de

Pilsoniskā izglītība, izmantojot mākslu: 
par efektīvu mijiedarbību starp mākslu 
un kultūrizglītību un starptautisko 
mākslinieciskās jaunatnes apmaiņu 
projektā “Uz nākotnes sliekšņa” un šī 
projekta Nomadu Labaratorijās

Pētījums par četriem mākslinieciskiem 
jauniešu apmaiņas projektiem “Nomadu  
Laboratorijas” pētīja kopā dzīvošanas 
un starpkultūru dialoga sabiedriskos 
jautājumus Eiropā mākslinieciskajās 
darbnīcās jaunajiem eiropiešiem. Pēc 
tam jaunieši publiski demonstrēja teātra 
un deju izrādes, kuras tika analizētas 
starptautiskās konferencēs un ekspertu 
sanāksmēs.

Šie mākslas izglītības projekti bija daļa no 
Eiropas pasākumu sērijas “Uz nākotnes 
sliekšņa” (2016-2019), kuru ierosināja 
Genšagena fonds (Vācija) un Kultūras 
politikas observatorija (Francija). Izpētot 
pašreizējās problēmas un redzējumus 
par sociālās kohēzijas nākotni Eiropā, 
projekti izmantoja gan praktiķu (kultūras 
darbinieki, mākslinieki), gan pētnieku, 
gan jauniešu perspektīvas teorijā un 
mākslinieciskajā praksē.

Mērķis bija pievērsties saiknēm starp 
mākslu un sabiedrību, kā arī kultūras un 
pilsonisko izglītību. Šie mērķi tika sasniegti 
sadarbībā ar organizācijām Francijā, Itālijā, 
Bulgārijā, Polijā un Marokā, kas nodarbojas 
ar mākslu, kultūru un aktīvu pilsonisko 
līdzdalību.

Projekta centrā bija hipotēze par 
“pilsonisku izglītību, izmantojot mākslu”: 
balstoties uz pārliecību, ka mākslas izglītība 
ir sabiedrības integrācijas procesu atslēga, 
projekts parādīja, ka uz līdzdalību balstīta 

A study of four artistic youth exchange 
projects: The “Nomad’s Labs” explored 
societal issues of living together and 
intercultural dialogue in Europe with 
artistic means in workshops with young 
Europeans. Subsequently, youth publicly 
presented theatre-dance performances, 
which were reflected upon during 
international conferences and expert 
meetings.

These arts education projects formed 
part of the European events series “On 
the Threshold of the Future” (2016-2019), 
initiated by Genshagen Foundation 
(Germany) and Observatory on cultural 
policies (France). Exploring current 
challenges and visions for the future of 
social cohesion in Europe, the projects took 
on the perspectives of practitioners (cultural 
actors, artists), researchers and young 
people – in both theory and artistic practice.

The aim was to address the links between 
art, society, as well as cultural and civic 
education. These objectives were achieved 
in collaboration with organisations 
in France, Italy, Bulgaria, Poland, and 
Morocco working on art, culture and active 
citizenship. 

The hypothesis of “citizenship education 
through the arts” was at the heart of this 
project: Building on the conviction that 
arts education is key to societal integration 
processes, the project demonstrated 

Citizenship Education through the Arts: 
On the efficacious Interplay between 
Arts and Cultural Education and 
International Artistic Youth Exchange 
in the Project “On the Threshold of the 
Future” and its “Nomad’s Labs”



estētiskā izglītība stiprina dažādības un 
demokrātisko vērtību pieņemšanu.

Jaunieši piedzīvoja prasmes, kuras novēroja 
un apstiprināja arī pētnieki:
– lēmumu pieņemšana: atbildīgas 

sarunas par konfliktsituācijām un 
pašpārliecinātības palielināšana;

– empātija un klausīšanās: aizspriedumu 
mazināšana un savstarpējas sapratnes 
praktizēšana;

– skatuve kā objektīva telpa: tikšanās 
savā starpā dziļi cilvēciskā veidā, ārpus 
iepriekš veidotas identitātes vai kultūras 
piederības; spēcīgas kopības sajūtas 
rosināšana starp svešiniekiem;

– konfrontācija ar otru mākslinieciskajā 
praksē, saskaroties ar svešinieku sevī;

– sadarbības nozīme: citu uzskatīšana par 
nepieciešamo personīgās un kolektīvās 
veiksmes pamatu;

– atklātība un efektīva komunikācija;
– pašefektivitāte, pašapziņa un paļāvība;
– viedokļu un uzvedības izmaiņas.

that a participatory aesthetic education 
strengthens the acceptability of diversity 
and democratic values. 

The young people experienced qualities, 
which were also observed and validated by 
researchers: 
– Decision making: negotiating conflict 

situations responsibly and increasing 
assertiveness;

– Empathy and listening: dismantling 
prejudices and practicing mutual 
understanding;

– The stage as impartial space: meeting 
each other in a deeply human way, 
beyond preformed identities or cultural 
affiliations; evoking a strong sense of 
community between former strangers;

– Confrontation with the Other in artistic 
practice by encountering the stranger in 
oneself;

– Importance of collaboration: consideration 
of others as necessary foundation for 
personal and collective success;

– Openness and effective communication;
– Self-efficacy, Self-confidence and trust;
– Shifting opinions and even changing 

behaviours.

Aija Tūna, Dr.paed.
Ministry of Culture Office Latvia 100 (Latvia) 
Aija.Tuna@km.gov.lv

Programma “Latvijas Skolas soma” kā 
kultūras pieejamības politikas risinājums

“…tādi cilvēki, kas nelieto kultūru un 
mākslu, nepastāv vispār. Tā vienkārši 
veidotas mūsu smadzenes – bez mākslas 
un kultūras cilvēks principiāli nevar 
eksistēt. Tas, ka cilvēks reizēm nepamana 
to, ka kultūra ir visapkārt, ir cits jautājums. 
Mēs jau arī nepamanām, ka elpojam 
gaisu, kamēr galvā kāds neuzliek celofāna 
maisiņu!” 

LKA rektore, profesore  
Rūta Muktupāvela

Laikā, kad gan indivīdu, gan valstu 
dzīves kvalitāti aizvien vairāk ietekmē 
spēja būt radošiem, kritiski domājošiem, 
inovatīviem un uz sadarbību orientētiem, 
izglītības procesā pieaug kultūras 
izpratnes un izpausmes kompetences 
nozīme. Lai reaģētu uz šo izaicinājumu, 
radot iespēju sastapties ar autentiskām 
kultūras un mākslas norisēm, kā arī 
stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo 
identitāti, pilsoniskuma un valstiskās 
piederības apziņu, Latvijas valsts 
simtgades programmas ietvaros tika 
izveidota kompleksa, starpdisciplināra 
kultūrizglītības programma “Latvijas skolas 
soma”, kurā katrā mācību gadā iesaistīti 
vairāk nekā 200 000 Latvijas bērnu un 
jauniešu. “Latvijas skolas soma” būtiski 
paplašina kultūrizglītības jēdzienu, padarot 
kultūras un mākslas norises pieejamas 
un saprotamākas ikvienam skolēnam 
pamata un vidējās izglītības posmā, radot 
klātbūtnes efektu un līdzpārdzīvojumu, 
iespēju līdzdarboties un veidot savu 
viedokli. Visu skolēnu iesaiste programmā 
ir būtiska, lai mazinātu sociālās 
atstumtības riskus un nevienlīdzību. 
Piedāvāto norišu apjoms un daudzveidība 

Quality of life on both individual and 
national level is increasingly influenced by 
the ability to be creative, engage in critical 
thinking, be innovative and cooperate 
easily. Accordingly, the importance of 
cultural awareness and cultural expression 
competence in the education system 
increases as well. To respond to this 
challenge and provide opportunities 
to experience authentic cultural and 
art events, as well as to strengthen the 
national identity, civic-mindedness and the 
sense of national belonging of the young 
people, the Latvian Centenary programme 
created a complex and interdisciplinary 
programme Latvian School Bag. Every 
school year, the programme engages 
more than 200 000 young people from 
Latvia’s schools. This programme has 
considerably expanded the concept of 
cultural education, rendering cultural 
and art events accessible and more 
understandable to every student in 
elementary and secondary education. 
The programme promotes active forms 
of involvement and experience, fosters 
opportunities for expressing one’s opinion. 

Latvian School Bag as a New Type of 
Access to Culture Policy

“There are no people who do not consume 
culture and art at all. This is the way our 
brain works: people cannot exist without 
art and culture. Another thing is that 
people may fail to notice that culture is all 
around them. Similarly, we do not notice 
that we breathe air until someone puts a 
polyethylene bag over our head!”

Professor Rūta Muktupāvela,  
rector of the LAC
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aktivizē jaunu kultūras produktu veidošanu 
bērnu un jauniešu auditorijai, paaugstinot 
nodarbinātību un veicinot kultūras un 
izglītības jomu profesionāļu un ekspertu 
sadarbību. Programma visā Latvijā pilnā 
apjomā sāka darboties 2018. /2019. mācību 
gadā, dodot iespēju skolēniem mācību 
gada laikā apmeklēt vairāk nekā 14 000 
mākslas un kultūras norises, kas ir daļa no 
mācību un audzināšanas darba satura. 
Vismaz vienu reizi semestra laikā skolēni 
izzina Latvijas valstiskuma attīstības un 
saglabāšanas liecības, skatuves mākslas, 
mūzikas, vizuālās mākslas, literatūras, 
dejas, arhitektūras, dizaina un kino vērtības 
un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko 
mantojumu un radošās industrijas. Valstī 
darbojas programmas koordinatoru tīkls 
pašvaldībās, ar Valsts kultūrkapitāla fonda 
mērķprogrammas atbalstu tiek veidoti 
jauni kultūras piedāvājumi. Regulāri notiek 
programmas monitorings un izvērtēšana. 
Nozīmīgs aspekts programmas ilgtspējas 
sekmēšanā ir sabiedrības informēšanai, 
lai nostiprinātu izpratni par kultūras 
īpašo lomu personības attīstībā un 21. 
gadsimta zināšanu ekonomikā, veicinot 
augstas pievienotās vērtības preču un 
pakalpojumu radīšanu. 

The full coverage of those in elementary 
and secondary schooling is essential as it 
counteracts the risks of social exclusion 
and inequality. The scope of accessible 
cultural and arts events and its diversity is 
a driving force for developing new cultural 
products for the young audience; thus, 
is boosts work opportunities for creative 
professionals and fosters collaboration 
between professionals and experts from 
the spheres of culture and education. 

The programme started its full-scale 
operation in 2018/2019, providing 
opportunities to visit and experience more 
than 14 000 cultural and art events, which 
forms a part of the schools’ study process. 

At least once a semester young people 
focus on testimonies of Latvia’s statehood 
development, the established values and 
contemporary expressions of performing 
art, visual art, literature, architecture, 
design and film as well as cultural heritage 
and creative industries. A network of 
programme coordinators functions all over 
the country, and new cultural products 
are developed with the funding of the 
State Cultural Capital Foundation. The 
programme undergoes monitoring and 
evaluation regularly. A significant aspect 
for the sustainability of the programme is 
educating and awareness raising of the 
public, to strengthen the understanding 
of the special role of culture in developing 
personalities and 21th century knowledge 
in economy, promoting the creation of 
high value-added goods and services. 
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